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  دراما صوت: المادة                                                دٌالى جامعة

                لثالثةا: المرحلة                                          الجمٌلة الفنون كلٌة
 علً لاسم عمر. ما. : المادة مدرس                 السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة الفنون لسم

                                       

 عناصر شريط الصوت

Elements of Soundtreck 

رغم تنوع عناصر الصوت فً الخطاب المرئً. إال أن كالً من تلن العناصر     

ٌتمتع بخواص تمٌزه عن بمٌة العناصر األخرى. هً خصوصٌة اإلعالم والمعنى 

ً إلٌها الجانب الجمالً. ومن ثم فإن محصلة تجاور هذه العناصر وتمازجها  مضافا

لحوار، الموسٌمى، فً كل موحد ٌفصح عن معنى أٌضاً. وهذه العناصر هً )ا

 المؤثرات، الصمت(.

 Sielenceرابعاً: الصمت 

بفضل دخول الصوت عالم الصورة أصبح الصمت مفردة ممروءة فً لغة الفٌلم،    

ً ما ٌمثل البعد  والصمت ٌمثل استجابة إما لرد فعل أو لنمط من التفكٌر، وغالبا

الداخلً للشخصٌة. وتوظٌفه فً سٌاق المشاهد الحوارٌة ٌشكل بالغة فً التعبٌر، 

ق عناصر الصوت األخرى، لم ٌكن وال ٌكتسب الصمت لٌمته التعبٌرٌة إال فً سٌا

الصمت نمصاً فً بنٌة الفٌلم حتى فً البداٌات األولى للسٌنما، ألن عملٌة عدم النطك 

ال ٌلغً آلٌة التعبٌر وإنما ٌعمل الصوت على إٌجاد وسائل تساعد الصورة فً إنتاج 

ع مستوٌات أخرى للتعبٌر، ولكن الشًء المهم أن الصمت فً الصورة السٌنمائٌة ٌدف

صانع العمل إلى العمل بجدٌة من أجل تضمٌن الصورة كل الوسائل المرئٌة إلٌصال 

المعلومات المراد إٌصالها. فللصمت داللة فكرٌة ونفسٌة وتأثٌر طاغ ٌعبر عن 

مستوٌات عدٌدة داخل العمل المرئً، ألنه وسٌلة ال تمل عن طبٌعة الصوت، إن 

صانع العمل لوله، فلٌس من المهم أن داللة الصمت ترتبط ببنٌة الصورة وما ٌرٌد 

نستخدم الصمت فً الفٌلم ولكن من المهم جدا توظٌفه إلنتاج مستوى أعلى من 



 

2 
 

ٌصبح حٌوٌاً متنوعاً إلى درجة فائمة، وٌمكن لنظرة »التعبٌر، إذ ٌمكن للصمت أن 

هنالن أشكال عدٌدة للصمت فً بنٌة اللمطة، فٌمكن أن «. صامتة أن تحكً مجلدات

ً بشخصٌة معٌنة تعٌش حالة من التأمل أو أن ٌكون ا ً خاصا ً أو صمتا لصمت مطلما

ٌكون الصمت وسٌلة لجذب االنتباه كما فً حالة الصوت، ألن الصوت والصمت 

ٌشكالن ثنائٌة متداخلة، ٌبدو فٌها الصوت العنصر المائد. وتكمن المٌمة التعبٌرٌة 

المعروضة على الشاشة مما لعنصر الصمت عندما ال ٌتطابك مع الصورة المرئٌة 

ٌولد صوراً ذهنٌة عدٌدة عما ٌمكن أن ٌفعله هذا العنصر داخل اللمطة أو المشهد. 

وللصورة الذهنٌة الكثٌر من التفسٌرات المتداخلة فً الفهم والتفسٌر لمفهوم تكون 

 الصورة الذهنٌة لدى المتلمً.

لوة وتأثٌر ألن  إن الرغبة فً توظٌف الصمت فً الفٌلم تأتً لما ٌمتلكه من

الصمت وسٌلة فً الفٌلم الناطك فهو ٌساعد على خلك جو معٌن. ففً الفٌلم الناطك »

حٌث تتولف الموسٌمى والكلمات والمؤثرات الصوتٌة ٌنمو شعور الملك والتوتر، 

ولتلن الحالة استخدامات عدٌدة وذلن حٌن ٌأتً الصمت بعد ضجٌج األصوات أو 

ؤدي حٌنئذ إلى مضاعفة تأثٌر الصدمة الناتجة عن ٌأتً بعده صوت مفاجئ حٌث ٌ

 «.أصوات مفاجئة أو غٌر متولعه تلً لحظة الصمت والسكون

 Dramatic Utalizations of Sielenceالتوظٌفات الدرامٌة للصمت 

تتنوع التوظٌفات التً أسهم بها الصمت بدور تعبٌري ودرامً وحسب السٌاق الذي 

لهدوء الذي ٌسبك العاصفـة فً فٌلم )بونً وكالٌد وظف فٌه، فمد مثل الصمت دور ا

1691( )Bonnie and Clyde إخراج آرثر بن )Arthur Penn  فكانت نظرات

العاشمٌن المصحوبة بالصمت لد أعمبها دوي المدافع والرشاشات التً ضربتهم بها 

( 1619الشرطة. ووظف الصمت للتعبٌر عن ذروة الحدث كما فً فٌلم )الرسالة( )

نتاج وإخراج مصطفى العماد، حٌث اإلٌماع السرٌع للموسٌمى التً تصاحب من إ

المعارن الحربٌة، ثم نالحظ أن هذا اإلٌماع ٌتباطأ مع الوصول إلى اللحظات 

الحاسمة أو المهمة حتى ٌصل إلى حد الصمت المفاجئ للموسٌمى عند الذروة، كما 
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، ولد لعب الصمت فً هذا المشهد أكثر حدث فً ممتل حمزة عم الرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص

 من وظٌفة هً:

 . إحاطة الشخصٌة فً حالته هذه بتركٌز أكبر فً المشهد.1

. تجسٌد حالة االستشهاد وإعطاؤها الولار ومنحها لٌمة علٌا ٌجب أن نصمت 2

 جمٌعاً عندها.

المدق . منح المشهد أو الحدث الدرامً لوة تصوٌرٌه عالٌة بعد االستشهاد دفعت ب3

الصوتً لٌنطلك سرٌعاً ولوٌاً ومدوٌاً مع أصوات المماتلٌن المسلمٌن المتعالٌة والتً 

تطلب بالثأر لعم الرسول. وبذلن ٌكون الصمت وفً حالته غٌر المتطابمة هنا لد منح 

المشهد بوصفه وحدة بنائٌة من وحدات بناء الفٌلم الكلٌة لٌمة درامٌة وجمالٌة أكبر 

د لو مرت من دون توظٌف الصمت فٌها. ومثال آخر عن تعبٌرٌة من حالة االستشها

( فً فٌلمه Akira Kurosawaالصمت عن الموت لام المخرج )اكٌراكٌرو ساوا 

(، )بتوظٌف هذا العنصر بشكل منح األحداث لٌمة Ikiru( ))1692)اٌكٌرو( )

 تعبٌرٌة وجمالٌة أكبر، فبعد أن عرف البطل من خالل الطبٌب أنه سوف ٌموت

ً بحمٌمة الموت وٌخرج من المستشفى  بسبب السرطان ٌستغرق البطل العجوز تماما

ٌصاحب هذه اللمطات صمت مطلك. وٌعد تمدٌم الصمت أحد المؤثرات الدرامٌة 

التً ٌتمٌز بها الفٌلم الناطك. كذلن ٌلعب الصمت دوراً فعاالً فً أفالم الرعب حٌث 

هذا النوع من األفالم وٌوظف الحوار  ٌشكل وسٌلة مهمة من الوسائل التعبٌرٌة فً

غٌر المسموع باإلٌحاء بألوال وأفعال ال ٌراد اإلفصاح عنها، وهو بذلن ٌماثل دور 

الصمت فً الجملة الحوارٌة حٌث تترن تلن الولفات التً تتخلل الحوار عن لصد 

 من أجل استثارة المشاهد.

 

 

 


